Poptávka po výpomoci
Hledáme pomocnici do domácnosti v Losiné k invalidní ženě
a devítiletým dvojčatům. Jde přibližně o tři dny v týdnu, ideálně dva dny
všední a jeden víkendový - záleží na domluvě. Sazba hodinová. Více
informací na tel. čísle: 737 225 227 nebo e-mailu: wagnerovag@gmail.com.
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Gabriela Wagnerová

Nevšední podívaná na poli u Losiné
Zkus si triatlon
V sobotu 29. srpna 2015 na hřišti Pod lesem proběhne Losinský
triatlon, který je určen pro každého – ženy, muže, děti a starce. Mezi
disciplíny patří plavání v koupališti (100 m), jízda na kole přes Štěnovice,
Čižice, Borky (13 km), běh okolo lesa (3 km). Večer bude taneční zábava
s kapelou Louis Cypher. Přihlášky se přijímají v hospodě Pod lesem.

Trávník již čeká
Ve spolupráci fotbalistů a hasičů se podařilo udržet pěkný trávník na
fotbalovém hřišti v Losiné. Mistrovská utkání začínají o víkendu 22. – 23.
srpna v těchto časech:
so
ne
so
ne

22.08.2015 17:00
23.08.2015 17:00
29.08.2015 17:00
30.08.2015 14:00

Chanovice – Losiná
Losiná B - Blovice B
Losiná - Spálené Poříčí
Záhoří - Losiná B

Lumpacivagabundus na DVD
Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 nabízí k prodeji záznam
představení Lumpacivagabundus. Cena DVD je 150 Kč. Výtěžek z prodeje
bude použit na další činnost souboru. Zájemci si mohou DVD objednat na
tel.: 737 578 190 nebo na e-mailu: dvofrem@seznam.cz

Cirkus Jung v Losiné
O tomto víkendu se v Losiné představí Cirkus Jung. Na tréninkovém
fotbalovém hřišti Sokola Losiná, budeme moci zhlédnout vystoupení artistů,
klaunů a nebudou chybět ani zvířátka. Začátky představení jsou v sobotu
15. 8. od 18:00 a v neděli 16. 8. od 11:00.
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V sobotu 11. července proběhl druhý ročník losinské traktoriády, kterou
pořádal místní Traktor Team Losiná. Účast závodníků i diváků byla slušná.
V první kategorii vozů (Motory z motorek) změřili síly tři jezdci, ve
druhé (Motory z automobilů) jich
bylo jednadvacet a do třetí
kategorie (Speciál) se přihlásilo
sedm jezdců. V Losiné startovaly
hned dvě ženy. Kromě hrbolů a
ostrých zatáček čekal jezdce také
atraktivní vodní příkop, jenž ne
každý zdolal. Nadšení diváci si
pochvalovali, že je nač se dívat a
navíc
se
povedlo
počasí.
Organizátor Jiří Fiala proto věří, že
se napřesrok uskuteční třetí ročník.
Vítězi se stali Vladimír Kuchař, Kozlovice (Frýdek-Místek), Roman
Lindovský, Skřikov (Opava) a Vladislav Berdych, Rokycany.
P. Korelus, M. Fremrová, foto N.Fialová

Narodilo se 11 nových občánků
Vítání občánků narozených za období červen 2014 – květen 2015 se
uskutečnilo v sobotu 13. června 2015 v kulturním domě v Losiné. Do obce
bylo přivítáno 4 chlapečků a 7 holčiček, jmenovitě: Adam Hrdina, Marek
Fiala, Elena Tumová, Adriana Korbelová, Natálie Jeslínková, Johana
Hajšmanová, Nikola Školová, Jáchym Valeš, Linda Vítovcová, Filip Bureš,
Dominika Beránková.
Pan starosta pronesl řeč, připil si s maminkami a daroval jim květinu.
Rodiče pak byli vyzváni k zápisu do matriční knihy a obdrželi pro své
ratolesti finanční dar od obecního úřadu.
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Zprávy z obce:

Obnovená pamětihodnost

• Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy, svolal na 20. 8. 2015 od
10 hodin na Obecní úřad Losiná veřejné jednání ohledně projektové
dokumentace pro stavební povolení na zbudování přechodů,
autobusových zastávek a parkovacích míst na hlavní silnici I/20.
Jednání budou přítomni zástupci investora, tedy Ředitelství silnic
a dálnic a Obec Losiná. Dále pak projektant a zástupce Krajského úřadu
Plzeňského kraje, odboru dopravy. Toto jednání je vyvoláno z důvodu
podání námitek k tomuto projektu některými občany, kteří jsou
účastníky řízení.
• Ve čtvrtek 18. června 2015 se konalo veřejné zasedání obecního
zastupitelstva v salonku kulturního domu. Jednalo se například
o rekonstrukci průtahu obcí I/20, kterou bude provádět Ředitelství silnic
a dálnic ve spolupráci s Obcí Losiná. Byl schválen Závěrečný účet
a Účetní závěrka obce za rok 2014 a také Účetní závěrka a výsledek
hospodaření MŠ za rok 2014. Byla podána informace o přijatých
dotacích od krajského úřadu v celkové výši 322.700 Kč (na opravu
střechy původní hasičské zbrojnice, na odstranění černé skládky, na
bezpečné fotbalové branky, na opravu hasičské tatry a na věcné
vybavení Sboru dobrovolných hasičů). V diskusi se probírala zejména
plánovaná výstavba obchvatu obce Losiná.
• Příští zasedání Zastupitelstva obce proběhne dne 10.9.2015 v salonku
kulturního domu od 19 hodin.
• Obecní úřad oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené bude v období
od 17. do 31. 8. 2015 uzavřena kancelář, která zajišťuje agendu
evidence obyvatel, ověřování listin a podpisů, Czech POINTu (výpisy),
přidělování čísla popisného a evidenčního.
• Hejtman Plzeňského kraje vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru od 6. srpna do odvolání. Pro občany platí zákaz pálení hořlavých
odpadů, rozdělávání ohňů ve volné přírodě a zákaz provádění
pyrotechnických prací, ohňostrojů a podobných činností. Kontrolu
dodržování tohoto nařízení provádí Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje a při porušení nařízení může být právnické nebo
podnikající fyzické osobě udělena pokuta.

2

Obec Losiná má ve svém katastru při silnici
na Nebílovy na křižovatce s červenou turistickou
trasou kamennou sochu sv. Jana Nepomuckého.
Jedná se o barokní plastiku na hranolovém
podstavci a válcovém sloupu, datovanou 1740.
Původně na sloupu stála jiná socha, kterou později
nahradila pozdně barokní. Modelace světce byla
poškozená, přibližně od konce druhé světové války
chyběla hlava a také povětrnostní vlivy na soše
udělaly své. V letošním roce obec Losiná rozhodla
o její opravě a záchraně.
Restaurátorské práce včetně modelace hlavy
a rukou provedl pan
Směšný z Dobřan. Nyní
probíhá úprava okolí
sochy. Vytvoří se tak nová zastávka na turistické
trase, nové poutní místo v oblasti, kde vedly
hranice mezi šťáhlavským a nebílovským panstvím
Jakuba Černína. Ten zde sochu nechal postavit
a materiál na ni neváhal dovést z dalekých krajů.
Pískovec je pravděpodobně z Podkrkonoší a žulové
schody také nejsou z místních lomů. Podobná žula
se nachází na severu Polska. Socha sv. Jana
Nepomuckého zatím nebyla prohlášena za kulturní
památku, ale Památkový ústav v Plzni již podniká
příslušné kroky.
M. Fremrová, foto M. Černý

Změna času autobusového spojení
Na základě žádosti občanů byla uspíšena linka 450551 ze směru
Nebílovy do Plzně tak, aby děti stihly dojít včas do školy ve Chválenické
ulici. Na zastávce Losiná bude spoj v 7:29, na zastávce ObÚ v 7:32. Změna
vejde v platnost od 30. 8. 2015.
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